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 )Recovery Disaster(و خروج از شرايط فاجعه آميز ) High Availability(نياز به دسترسی در سطح باال 

ها  اما اگر اين سيستم. سخت مشغول فعاليت هستند,و بلکه بصورت شبانه روزی, غالباً در طول روز ITهای  سيستم

کاربردهای تحت آنان در دسترس نباشند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مستندات معمول نشان می دهند که در  ويا

و در عين حال خدشه دار ) Total Cost of Ownership(نبودن سيستم باعث افزايش هزينه کلی مالکيت  دسترس

, اگرچه سخت افزارهای مورد استفاده خيلی قابل اعتماد شده اند. شدن روابط کاری با مشتری خواهد گرديد

اشکاالت , تحقيقات نشان داده است که در دسترس نبودن های پيش بينی نشده در اثر عواملی چون خطای اپراتور

و اينها . محيطی و ساير شرايطی که خارج از حيطه سخت افزار می باشند معموالً اتفاق می افتند شرايط, نرم افزاری

 حتی در دسترس نبودن های پيش بينی شده سيستم .مشکالتی هستند که سخت افزار نمی تواند مانع آنها گردد

ها زمان  می گذارد و سازمان تجاری سازمان تاثير جهت تعمير و نگهداری نيز بر عملکرد ،های کاربردی و سيستم

 .مجاز برای انجام چنين اموری را بيش از پيش کوتاهتر می نمايند

  

های کامپيوتری بطور روز  سايت. می رسيم) Disaster Recovery(در نهايت به مسئله خروج از شرايط فاجعه آميز

جهت خروج از شرايط فاجعه , ازمانبجای امکانات خارج از س, سعی می کنند از امکانات داخلی خود سازمان افزون

های امروزی مستلزم  چون خروج از فاجعه به روش .دليل اين مسئله مقرون بصرفه بودن می باشد .بار استفاده نمايند

حقيقت ساده اين است که داشتن امکانات . منابع اختصاصی جهت کپی اطالعات فعال به سايت راه دور می باشند

و  GLVM async mode. هم ارزانتر است و هم کنترل آن ساده تر می باشد ،سازمانی خروج از فاجعه بصورت داخل

Global Mirror و در عين حال کمترين اثر را بر عملکرد , اجازه می دهند منابع شما گستره جغرافيايی نامحدود

  .داشته باشند, سيستم

 
  )Availability(در زمينه در دسترس بودن IBMراهکار برجسته شرکت 

IBM PowerHA for AIX , ًکه قبالHigh Availability Cluster Multiprocessing(HACMP) کمک , نام داشت

اکنون . های کاربردی تجاری حساس خود را در مقابل مسئله در دسترس نبودن محافظت نماييد می کند سيستم

تشخيص عملکرد نادرست و , تمادامکاناتی نظير مونيتورينگ قابل اع PowerHA for AIXبيش از ده سال است که 

های پشتيبان را به شايستگی  های کاربردی با انتقال آنها به سيستم خروج اتوماتيک از فاجعه از کارافتادن سيستم

ابتکار و , بهينه سازی,  تست, در ايجاد IBMنمـونه بارز احساس تعهد شرکت  PowerHA R5.5. ارائه نموده است

  .قدرتمند سازی ابزارهای باال بردن سطح دسترسی می باشد
  

IPV6  ويرايش جديدتر پروتکل اينترنتIPV4 های دولتی ملزم به  می باشد که امنيت باالتری دارد و سازمان

 PowerHA clusterبه  IPV6ربران با اکنون اجازه می دهد کا PowerHA for AIX (V5.5.0). شده اند استفاده از آن

   .خود وصل شوند
  

PowerHA را می توان بگونه ای تنظيم نمود که به صدها رويداد سيستمی عکس العمل نشان دهد .PowerHA  با

هنگام بروز در  ،تشخيص اين رويدادها عمليات مناسب جهت رفع آنها را انجام داده باعث از کار نيفتادن خدمات

  .قی و غير منتظره می گردداشکاالت اتفا
 

اجرا می نمايند می توانند در کنار يکديگر  Linuxسيستم که  ۸بر روی آنها فعال است و تا  AIXسيستم که  ۳۲تا 

دهند که محيط ايده آل و مستحکم برای در دسترس بودن  PowerHA  clusterقرار گرفته تشکيل يک مجموعه 

, ها تواند قطعی های پيش بينی شده سيستم را با انتقال سرويسمی  PowerHA for AIX .خدمات می باشد

  .داده ها و کاربران به سيستم پشتيبان به صفر برساند, کاربردها
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و اين کار را با افزودن اتوماتيک منابع 

Live Partition Mobility  نيز استفاده

PowerHA for AIX اکنون   می باشد

اين دو امکان اجازه می دهند که سايت 

می توانستيم در گذشته فقط . بدون تاثير در عملکرد سيستم فعال در فواصل دور دست قرار داشته باشد

تا سايت اصلی را خيلی  backupداشته باشيم و اين مطلب فاصله سايت 
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و اين کار را با افزودن اتوماتيک منابع . را افزايش می دهد IBM PowerVMتوانايی های مجازی سازی 

Live Partition Mobilityاين نرم افزار همچنين از . سيستم برای جبران بار کاری بيشتر انجام می دهد

 PowerHA/XDکمک ه تداوم کار تجاری و خروج از فاجعه ب

PowerHA/XD (Exte  که يکی از خصيصه های انتخابیPowerHA for AIX

GLVM async mode  وSVC Global Mirror اين دو امکان اجازه می دهند که سايت . را عرضه می دارد

بدون تاثير در عملکرد سيستم فعال در فواصل دور دست قرار داشته باشد

داشته باشيم و اين مطلب فاصله سايت ) sync(بصورت همزمان

پيشنهاد فني مناقصه خريد و نصب و راه

واحد مهندسي سيستم  – پردازي ايران شرکت داده

PowerHA  توانايی های مجازی سازی

سيستم برای جبران بار کاری بيشتر انجام می دهد

 .می نمايد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تداوم کار تجاری و خروج از فاجعه ب

PowerHA/XD (Extended Distance)

GLVM async modeامکانات 

backup بدون تاثير در عملکرد سيستم فعال در فواصل دور دست قرار داشته باشد

بصورت همزمان backupسايت 

  .محدود می نمود
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  PowerHAويژگي هاي بارز 

 های کاربردی حساس در مقابل غير فعال شدن پيش بينی شده يا پيش بينی نشده به حفاظت سيستم •

 .کمک می کند

را   PowerHA/XDاستفاده از سيستم پشتيبان راه دور در هنگام از کار افتادن سيستم اصلی با استفاده از  •

يا  GLVMمی توان از ) asynchronous(بخشد که اکنون در حالت غير همزمان می اينگونه  بهبود

Mirroring Global   در بسترSAN Volume Controller(SVC) استفاده نمود.  

استفاده می نمايد ولذا از ويژگيهای امنيتی و  PowerHA   Clusterجهت دسترسی کاربر به  IPV6از  •

 . برخوردار است سازگاری باالتری

  

  

  PowerHAهای  توانايی ها و پيشرفت

 .اکنون با سادگی بيشتری انجام می پذيرد PowerHAانتقال کاربردها تحت   •

 Clusterهمراهی می نمايد و يک  clusterشما را تا مقصد نهايی پيکر بندی يک  Worksheetابزار   •

Definition File  اختيار شما قرار می دهد تا درPowerHA  از آن استفاده نمودهcluster  مورد نظر را

 .ايجاد نمايد

•  Cluster Test Tool  اجازه می دهد قبل از اعمال واقعی تغييرات درcluster انجام گردد تست الزم. 

 .حفاظت می نمايند clusterمکانيزمهای امنيتی پيشرفته از   •

•   PowerHA File Collection های مربوط به  بسادگی همسان سازی فايلcluster  در کليه نودها را انجام

 .می دهد

جام شده و لذا مديريت هوشمند تر ان scriptجايگزين مديريت با  PowerHAدر  Policy Based  مديريت  •

 .می پذيرد

•  PowerHA 5.5.0  ازIPV6 پشتيبانی می نمايد. 

•  Cluster Configuration Wizard  انجام تعاريف مربوط بهcluster  مرحله خالصه می کند ۴را در. 

مديريت و انتقال ارتباطات شبکه ای ميان سايتهای مختلف قابل انجام است و به کاربران اجازه می دهد   •

 .ببرند  backupسايت بار کاری خود را به محل 

های کاربردی به داده های فعال را همزمان  دستيابی سيستم)  concurrent(دسترسی در حالت همزمان   •

 .امکان پذير می سازد  backupسايت  با پشتيبان گيری در 

•  PowerHA  با انواع سرور های جديدIBM همخوان است و از امکانات آنها استفاده بهينه می نمايد. 

يک راهکار جامع شامل تمامی ) High Availability(در زمينه دسترسی باال  IBMبدليل آنکه راهکار   •

 ناهمگونی عناصر مختلف مربوط به شرکتشده نيز هستند می گردد ريسک ناشی از عناصر الزم که تست 

  .های گوناگون وجود ندارد


